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Formandsberetning for 2016

Vandværk:
Året 2017der nu er gået, det har på mange måder budt på udfordringer på vand siden, det har
været med roepesticid
Det har medført, at Udby Vandværk nu er en del af Ørslev Vandværk. Det har medført en del
mødeaktivitet for hele bestyrelsen, og ikke mindst Gunner, som fik støvet regnemaskinen og
de grå celler lidt af. Det handlede om, hvor stor en ledning man lægger, når der er 2 km ud til
forbrugeren uden et stort tryktab.
Drift:
I den daglige drift har der været det sædvanlige med diverse tilsyn ved Vandværket og vores
boringer. Ledningsreparationer har der været meget få af i 2017, men store hvilket også ses på
Vandværkets spild. På 8%.imod 5,1% sidste år Der i ligger blandt andet en del udskylninger
at ledningsnettet i Udby og et stort brud på Vangeledet

Udpumpet vandmængde:
I år er der udpumpet 365.812 m3. Det er 2.876 m3 mere end sidste år. Heraf er de 209.585 m3
leveret til Malteriet. Det er 19.704 m3 mere end sidste år.
Den resterende del på 156.227 m3 er leveret til øvrige forbrugere.
Svind på ledningsnettet er 5,1 % af den udpumpede mængde.
Der har været en del besparelse på strømmen. Solcellerne har givet 12.540 kw/h, så selvom vi
har følt, at det har været en dårlig sommer, er der lavet strøm til Vandværket.
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Investeringer:
Der bliver fortsat udskiftet målere til radiomåler. Det forløber planmæssigt, og vi bliver efter
alt at dømme færdige i 2018.
Vedligeholdsarbejde:
Der er udskiftet en boringspumpe på Svalekær, en pumpe, der har kørt siden 1997, så den har
gjort det godt.

Vandanalyser:
Der har været 6 udtagninger af det udpumpede vand, samt prøver fra 2 af boringerne. Nogle
af prøverne var der for lidt ilt i, og det er også galt, når man skal transportere vandet i rørene.
Der er sat noget sug på beluftningen med filtre, og det er blevet efterkontrolleret. Efterfølgerne
var alle vandprøverne for de afprøvede stoffer under den fastsatte grænseværdi.

Bestyrelsen:
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og også til Gunner for alt dét
regnearbejde, han har lavet for Vandværket.
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